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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρήκαν εργασία χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την περίοδο 20072013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.
Από την έκθεση συνάγεται ότι, μέχρι το τέλος του 2014, τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια
κάτοικοι της Ευρώπης βρήκαν εργασία με στήριξη από το Ταμείο. 8,7 εκατομμύρια απέκτησαν τίτλο ή πιστοποιητικό· άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων
δεξιοτήτων, αναφέρθηκαν από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των οικονομικά
μη ενεργών (36 %), των απασχολουμένων (33 %) και των ανέργων (30 %). Βασικές
ομάδες-στόχοι περιελάμβαναν τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση (40 %), τους νέους
(30 %) και τα μειονεκτούντα άτομα (τουλάχιστον 21 %). Ο αριθμός των γυναικών που
συμμετείχαν ήταν 51,2 εκατομμύρια.
Τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους
στο πλαίσιο του ΕΚΤ για να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις,
να πλησιάσουν τους πολίτες και να χαράξουν πολιτικές που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να βρουν χρηματοδοτική στήριξη. Για παράδειγμα, το ΕΚΤ παρείχε περισσότερο
από το 70 % των πόρων για ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Βουλγαρία,
την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και πάνω από το 5 % των δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην
Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Το ΕΚΤ έχει επίσης προωθήσει νέες μεθόδους
εργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και έχει υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές
καινοτομίες που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε εθνικό επίπεδο.
Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων οργάνων που είναι υπεύθυνα για ενεργητικές δράσεις της αγοράς εργασίας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ΕΚΤ
έχει υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη και στη δημόσια
διοίκηση εν γένει. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε θετική ώθηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη δημιουργία κοινωνιών με λιγότερους αποκλεισμούς.
Επίσης, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ επέδρασε θετικά στο
ΑΕΠ της ΕΕ των 28 (αύξηση κατά 0,25 %) και στην παραγωγικότητα.
Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης. Χάρη στην ευελιξία του, κατόρθωσε να αντιδρά εύκολα και
γρήγορα στις νέες προκλήσεις, επαναπροσδιορίζοντας δράσεις για όσους πλήττονται
περισσότερο από την κρίση.

Νέοι κανόνες διαφάνειας για τις φορολογικές αποφάσεις («tax ruling») σε ισχύ

Έναρξη ισχύος νέων κανόνων με τους οποίους
διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα διαθέτουν
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες σε άλλες χώρες της
ΕΕ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη μέλη υποχρεούνται σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις
τύπου «tax ruling». Αυτό θα γίνει μέσω μίας κεντρικής τράπεζας πληροφοριών(depository), προσβάσιμης από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κάθε έξι μήνες, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα
αποστέλλουν στην τράπεζα πληροφοριών έκθεση
που θα περιλαμβάνει όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που έχουν
εκδώσει. Τα άλλα κράτη μέλη θα είναι τότε σε θέση
να ελέγξουν τους καταλόγους αυτούς και να ζητήσουν από το κράτος μέλος έκδοσης λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη
απόφαση. Η πρώτη αυτή ανταλλαγή αναμένεται να
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, τα κράτη μέλη θα
πρέπει επίσης να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που εκδόθηκαν από τις
αρχές του 2012.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο EUROPE DIRECT Καλαμάτας | τεύχος 43ο - Ιανουάριος 2017
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
τρίτες χώρες με στόχο να συστήσουν τα πολυπληθή ποιοτικά προϊόντα των ευρωπαίων παραγωγών και να προωθήσουν την κατανάλωσή τους.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση εκστρατειών προώθησης
ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ύψους
128,5 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα θα
υλοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε τρίτες χώρες με στόχο να συστήσουν τα
πολυπληθή ποιοτικά προϊόντα των ευρωπαίων παραγωγών και να προωθήσουν την
κατανάλωσή τους. Προκειμένου να λάβει
χρηματοδοτική στήριξη για πρόγραμμα
προώθησης, π.χ. ως συντονιστής ή άλλος
δικαιούχος, ο αιτών πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε ένα από
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι οργανώσεις παραγωγών και οι επαγγελματικές ενώσεις της ΕΕ μπορούν ήδη να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω αυτού του συνδέσμου.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 20 Απριλίου και στη συνέχεια θα

γίνει η αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων που υποβλήθηκαν.
Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, κ.
Φιλ Χόγκαν, έχει θέσει το άνοιγμα των αγορών τρίτων χωρών στα
ευρωπαϊκά προϊόντα, μία από τις προτεραιότητές του, δήλωσε δε τα
εξής: «Τα σχέδια που υποβλήθηκαν το
2016 έδειξαν ότι η νέα πολιτική προώθησης κατόρθωσε να είναι πιο ανοικτή
δεδομένου ότι το ήμισυ περίπου από
αυτά που επελέγησαν δεν είχαν λάβει
μέχρι τότε χρηματοδότηση από την ΕΕ.
Οι προτεραιότητες για το 2017 καταδεικνύουν σαφέστερα από ποτέ την έμφαση σε άνοιγμα προς τρίτες χώρες, σε
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει
επίσης ενημερωτική ημερίδα στις 31
Ιανουαρίου 2017, στις Βρυξέλλες, για όλους τους πιθανούς δικαιούχους, προκειμένου να τους καθοδηγήσει στην περιγραφή του σχεδίου
τους και για να παρουσιάσει παραδείγματα επιτυχών προγραμμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ημερίδα και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Πάφος και Άαρχους οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2017

Η Πάφος και το Άαρχους στη Δανία, ανακηρύχθηκαν Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες για το 2017. Από την ίδρυση του θεσμού το 1985, στην Αθήνα, μέχρι σήμερα, 54 πόλεις της Ευρώπης έχουν
μοιραστεί αυτό τον τίτλο. Οι πολιτιστικές
πρωτεύουσες αναδεικνύουν τον πλούτο
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, την ιστορία των πόλεων και την
κληρονομιά τους.
Πάφος
Η Πάφος υπήρξε πρωτεύουσα της Κύπρου
κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Σήμερα η πόλη αριθμεί
88.266 κατοίκους και έχει πλούσια ιστορική
κληρονομιά.
Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος Πάφος2017 βασίζεται σε μια παράδοση χιλιάδων χρόνων, τότε που ο πολιτισμός αναπτυσσόταν σε ανοιχτούς χώρους και στην
παραδοχή ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για
ένα νέο τρόπο σκέψης, ζωής και αντίδρασης
έτσι ώστε να μπορούμε να επανασυνδέσουμε
τους ανθρώπους με τους ανοιχτούς χώρους
της περιοχής μας. Το Ανοιχτό Εργοστάσιο Πολιτισμού υπόσχεται να ταξιδέψει σε όλες τις
περιοχές και τις κοινότητες της Πάφου, να
προβάλει μαζικά τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πάφος2017 και να δημιουργήσει
έναν κοινό χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας για όλους.
«Η Πάφος είναι κάτι περισσότερο από απλά
μια πόλη. Μια ιστορία 4000 χιλιάδων χρόνων
στα οποία η Πάφος υπήρξε πρωτεύουσα της
Κύπρου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή

εποχή. Η ιστορία της σε συνδυασμό με την
πολυπολιτισμικότητα που συνδυάζει σήμερα,
αφού αποτελεί τουριστικός προορισμός, της
προσδίδει μια ιδιαίτερη αίγλη. Το κάστρο της
Πάφου, το θέατρο, οι τάφοι των Βασιλέων και
τα γνωστά ψηφιδωτά δάπεδα πλέον γίνονται
η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το 2017. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ταυτό-

χρονα όμως και τιμή, τόσο για την Κύπρο όσο
και για την Ευρώπη, που η UNESCO συμπεριέλαβε τους αρχαιολογικούς χώρους της ‘Νέας
Πάφου’ και της ‘Παλαίπαφου’ στον κατάλογο
με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», δήλωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Τάκης Χατζηγεωργίου (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά).

Άαρχους
Το Άαρχους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
στη Δανία, με πληθυσμό 335.558 κατοίκους.
Ένας αρχαίος οικισμός των Βίκινγκ που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα, είναι η παλαιότερη αλλά
και η νεότερη πόλη της χώρας, καθώς το 13%
του πληθυσμού είναι φοιτητές. Τα αξιοθέατα
της πόλης συμπεριλαμβάνουν το μουσείο
Τέχνης του Άαρχους, την παλιά πόλη και το
μουσείο Moesgaard, που φιλοξενεί μεγάλη
αρχαιολογική συλλογή. Επίσης, η πόλη είναι
γνωστή και για τη μουσική της παράδοση και
ιστορία.
«Βαφτίστηκα στον Καθεδρικό ναό του Άαρχους το Φεβρουάριο του 1945.Ήταν η τελευταία φάση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
οι μόνοι δύο που δεν είχαν ψεύτικα ονόματα
ήταν η μητέρα μου και εγώ. Το πάρτι μετά
τη βάφτιση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο του Marselisborg, καθώς οι γονείς μου
ήταν γιατροί και έμεναν εκεί. Φυσικά, κανείς
δεν μπορούσε να βρει καλό κρασί εκείνο τον
καιρό, ωστόσο ήταν μια ευχάριστη ημέρα.
Και ακόμα και αν η οικογένειά μου μετακόμισε στην Κοπεγχάγη όταν εγώ ήμουν μόλις
1,5ετών, εξακολουθώ να νιώθω βαθιά μέσα
μου τη σύνδεση με την πόλη και ιδιαίτερα με
τον καθεδρικό ναό του Άαρχους. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Κίνημα της Αντίστασης
έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε όλες τις ιστορίες
των παιδικών μου χρόνων και επομένως είναι μεγάλο κομμάτι στην φαντασία μου και τη
ζωή μου», δήλωσε η Μαργκρέτ Αούκεν (Δανία, Πράσινοι).
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